
kompetence v oblasti ochrany
staveb od roku 1957

DISBON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU)

pro výrobek Disboxid 420 E.MI Primer (základní vrstva)

DIS-420-010265

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f a ZA.1g
EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4

2. Číslo typu, várky nebo série nebo jiný znak za účelem identifikace stavebního výrobku
podle článku 11, odstavce 4:

číslo várky: viz obal výrobku

3. Plánovaný účel použití od výrobce nebo plánované účely použití stavebního výrobku
podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:

EN 1504-2
výrobek na ochranu povrchových ploch - nátěr

ochrana proti pronikání jiných látek (1.3)
fyzikální odolnost (5.1)

odolnost proti chemikáliím (6.1)

EN 13813
potěrová malta na bázi syntetické pryskyřice pro použití do vnitřních prostorů

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní
adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:

DISBON GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena plněním
úkolů podle článku 12, odstavce 2:

není nutné

6. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stability vlastností stavebního výrobku podle
přílohy V:
EN 1504-2:

systém 2+ (pro použití v budovách a technických inženýrských stavbách)

EN 13813:
systém 4 (pro použití do vnitřních prostorů)

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je
registrován harmonizovanou normou:



EN 1504-2, systém 2+:
Notifikovaná osoba KIWA, institut pro výzkum polymerů, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-

Wicker, identifikační číslo 1119, prováděla prvotní inspekci závodu
a vlastní kontroly výroby v závodě i průběžný dozor, hodnocení a posuzování vlastní

kontroly výroby v závodě podle systému 2+ a vystavila tento dokument:
složka A:

potvrzení o konformitě vlastní kontroly výroby v závodě
č. 1119-CPR-0711

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo
vystaveno evropské technické hodnocení:

není nutné

9. Prohlášené vlastnosti:

EN 1504-2:
Výrobek se používá v systému na ochranu povrchových ploch:
Disboxid systém PHS OS 8 E.MI II,

skládající se z těchto složek:
Disboxid 420 E.MI Primer (základní vrstva)
Disboxid 421 E.MI Coat (krycí vrstva)

Tabulka č. 1: Vlastnosti v systému výrobků Disboxid systém PHS OS 8 E.MI II

důležité znaky vlastnosti harmonizovaná
technická specifikace

lineární smršťování  0,3 %
pevnost v tlaku třída I
koeficient tepelné roztažnosti nedeklarován
odolnost proti otěru 1) ztráta hmoty  3000 mg
mřížkový řez nedeklarován
propustnost CO2 sD  50 m EN 1504-2:2004
propustnost vodních par třída III
kapilární pohlcování vody a
propustnost vody

w  0,1 kg/m2 x h0,5

odolnost proti změnám teploty  2,0 (1,5) 2) N/mm2

odolnost proti teplotnímu šoku nedeklarována
odolnost proti působení chemikálií nedeklarována
odolnost proti silnému chemickému
působení

ztráta tvrdosti  50 %

schopnost vyplňování trhlin nedeklarována
odolnost proti nárazům třída I
odtrhávací pokus za účelem
posouzení přilnavosti

 2,0 (1,5) 2) N/mm2

reakce při požáru třída Efl

drsnost třída III
umělé vystavení vlivu počasí nedeklarováno
antistatické chování nedeklarováno
přilnavost na mokrém betonu nedeklarována
nebezpečné látky nedeklarovány

1) Dále musí být pro systém OS 8 splněny požadavky normy EN 13813.
2) Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.



EN 13813:

Tabulka č. 2: Vlastnosti podle normy EN 13813

důležité znaky vlastnosti harmonizovaná
technická specifikace

reakce při požáru Efl
a)

uvolňování korozívních látek SR
propustnost vody nedeklarována
odolnost proti opotřebení  AR1
přilnavost  B1,5 EN 13813:2002
odolnost proti nárazům  IR4
izolace proti kročejovému hluku nedeklarována
pohlcování hluku nedeklarováno
tepelně izolační vlastnosti nedeklarovány
chemická odolnost nedeklarována

a) Podle rozhodnutí komise č. 2010/85/EU z 09.02.2010 výrobek splňuje podmínky třídy
požárních vlastností E, aniž by bylo nutné provedení zkoušky.

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle bodu 9.
Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce podle bodu
4.

Podpis za výrobce a jménem výrobce:

Jürgen Krichbaum, vedoucí úseku managementu výrobků

Ober-Ramstadt, 01. července 2013 podpis
............................................................................

(podpis)
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EN 1504-2:2004

výrobek na ochranu povrchových ploch - nátěr
EN 1504-2:ZA.1d, ZA.1f a ZA.1e



lineární smršťování  0,3 %
pevnost v tlaku třída I
odolnost proti otěru 1) ztráta hmoty  3000 mg
propustnost CO2 sD  50 m
propustnost vodních par třída III
kapilární pohlcování vody a propustnost vody w  0,1 kg/m2 x h0,5

odolnost proti změnám teploty  2,0 (1,5) 1) N/mm2

odolnost proti silnému chemickému působení ztráta tvrdosti  50 %
odolnost proti nárazům třída I
odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti  2,0 (1,5) 1) N/mm2

reakce při požáru třída Efl

drsnost třída III

1) Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.
2) Dále musí být pro systém OS 8 splněny požadavky normy EN 13813 (viz následující

stránka).
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EN 13813:2002

potěr na bázi syntetické pryskyřice / nátěr na bázi syntetické pryskyřice
pro použití do vnitřních prostorů
EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4

reakce při požáru Efl

uvolňování korozívních látek SR
propustnost vody Nedeklarována
odolnost proti opotřebení  AR1
přilnavost  B1,5
odolnost proti nárazům  IR4
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